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Den Zem�: Letos poprvé i ukázky dravc� 
VSETÍN – Tradi�ní Den Zem� bude až do pozdního odpoledne probíhat 
ve vsetínské Panské zahrad�. D�ti, mládež, ale i dosp�lí si mohou zahrát 
nejr�zn�jší hry, vyzkoušet si rukod�lné práce, ale také se n�co 
zajímavého dov�d�t. Letos v�bec poprvé si dokonce mohou prohlédnout 
a pohladit si dravé ptáky.  

 

Zem� – jedno velké místo k žití – to je letošní motto 
kampan�, jejímž cílem je p�ipomenout globální 
problémy, mezi n�ž pat�í také  snižující se kvalita 
životního prost�edí. V tomto duchu byl  také p�ipraven 
program v Panské zahrad�. „V letošním roce jsme tady 
za�adili spoustu aktivit zam��ených na to, aby d�ti 
poznaly souvislosti, jak mohou ovliv�ovat p�írodu a ona 
je. S tímto cílem jsme proto oslovili ke spolupráci 
organizace, a� už neziskové nebo ziskové, které se 
zabývají ekologickou výchovou a nebo mají k ekologii 
vztah,“ p�iblížil program Pavel Barto�, �editel Alceda. 

D�ti tak mohly navštívit p�írodov�dnou stezku, 
 �lenové chovatelského kroužku p�ipravili zví�ecí 
poradnu, lesní pedagogové poznávání d�evin, 
Technické služby Vsetín p�edvád�ly techniku na 
t�íd�ní odpadu, skauti zase pohybové aktivity 
v p�írod�. Novinkou letošního Dne zem�, která 
p�ilákala spousty zájemc�, byly ukázky dravc�. „Máme 
tady celkem dvanáct dravc� a pták�,  mezi nimi 
nap�íklad i siln� ohroženou kavku obecnou, krkavce 
nebo vzácnou sv�tlou verzi  kán� lesní,“ p�edstavila 
své nejzajímav�jší exemplá�e Kamila K�upalová, 
p�edsedkyn� �eského svazu ochránc� p�írody 
z Hoš�álkové, který provozuje stanici pro hendikepované živo�ichy. „Tito ptáci byli v�tšinou nalezeni 
zran�ní, nap�íklad popálení od vysokého nap�tí, a  n�kte�í byli chovaní v zajetí. My se snažíme co 
nejvíce jich vrátit zp�t do p�írody, pokud to nejde, využíváme je nap�íklad jako náhradní rodi�e,“ 
vysv�tluje význam práce chovatelské stanice pro hendikepované živo�ichy Kamila K�upalová. 

Den Zem� je jednou z kampaní, která byla na Vsetín� v letošním roce podpo�ená také takzvanými 
Norskými fondy. 

Eva Stejskalová 
737 019 667, 571 491 564 
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